
Produkta svars un izmēri:                                                                                           0.93 kg. - 185x77x138 mm

Nominālais spriegums:                                                                                                                           220-240V 

Nominālā jauda:                                                                                                                                        130 Watt

Nominālā frekvence:                                                                                                                                50-60Hz

Izcelsmes valsts:                                                                                                                                                Ķīna

Importētājs un izplatītājs: 
Midea Italia S.r.l. a socio unico
                                               
Viale Luigi Bodio 29/37
                                               
20158 Milano, Italia/Itālija

Produkta nosaukums:                                                                                                                    Rokas mikseris

Rokas mikseris
Norādījumu rokasgrāmata

SVARĪGA PIEZĪME
Savas drošības un nepārtrauktas šī produkta lietderības labad
pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet šo norādījumu rokasgrāmatu.

...tāesgatavoju!
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SVARĪGA PIEZĪME
Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu.
Saglabājiet to turpmākai uzziņai.



SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Lai izvairītos no smagu fizisku traumu riska, lietojot
rokas mikseri, jāievēro drošības pamatpasākumi,
tostarp šādi.
PIRMS ROKAS MIKSERA DARBINĀŠANAS
JĀIZLASA VISI NORĀDĪJUMI,
DROŠĪBAS PASĀKUMI UN BRĪDINĀJUMI
1. Ierīces nepareizs lietojums var būt fizisku

traumu cēlonis.
Lūdzu, rīkojieties ar ierīci uzmanīgi.

2. Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas, ja tā
tiek atstāta bez uzraudzības, kā arī pirms tās
montāžas, demontāžas vai tīrīšanas.

3. Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Ierīci un tās vadu
glabājiet bērniem nepieejamā vietā..

4. Ierīces var lietot personas ar ierobežotām
fiziskajām, maņu vai mentālajām spējām vai ar
nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tām ir
nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par
ierīces lietošanu drošā veidā un ja tās apzinās
ar to saistītos apdraudējumus.

5. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.
6. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no barošanas,

pirms maināt piederumus vai tuvināties
detaļām, kas lietošanas laikā kustas.

7. Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās
un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:
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Produkta
nosaukums Modeļa Nr. Nominālais

spriegums
MJ-HM30Wll5A 220-240 V~

Nominālā
frekvence

Nominālā
jauda

50-60 Hz 130 WROKAS MIKSERIS

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU
- virtuves telpas darbnīcās, birojos un citās

darba telpās;
- saimniecības ēkas;
- lietojumam viesnīcās, moteļos un citās

dzīvojamā tipa telpās;
- gultasvietas un brokastu tipa vide.

8. Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no
apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā
servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām
personām.

9. Šī ierīce atbilst EK regulai 1935/2004 par
materiāliem.

Uzmanību!

Jebkuru svarīgu drošības pasākumu un
svarīgu norādījumu par drošu lietošanu
neievērošana ir rokas miksera nepareizs
lietojums, kas var anulēt garantiju un radīt
smagu fizisku traumu risku.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.
ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA LIETOJUMAM
TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀ.

PRODUKTA TEHNISKIE DATI
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DETAĻAS NOSAUKUMS

SimptomsPamatierīce

Palīgierīce
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IZSLĒGT un / vai Izgrūst

Sviesta un cukura saputošanai; galvenokārt cepumu mīklas maisīšanai

Glazūra un kartupeļu biezputra

MAZS ātrums sauso sastāvdaļu iecilāšanai vai mafinu vai ātrmaizīšu mīklas
maisīšanai

VIDĒJS ātrums vairumam iepakojumā tirgoto kūku maisījumu

Olu baltumu putošana

Vispārēja pamācība darbā ar mikseri
Turpmākā pamācība darbā ar mikseri ir ieteikums, kā izvēlēties
maisīšanas ātrumu, darbinot 5 ātrumu mikseri. Sāciet ar l ātrumu un
palieliniet līdz vajadzīgajam ātrumam atkarībā no receptē prasītās
konsistences

Ātrums Funkcija
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TĪRĪŠANA UN APKOPE

Uzmanību!
Pirms tīrīšanas atvienojiet barošanu. Neiegremdējiet mikseri, vadu vai
kontaktdakšu nekādā šķidrumā.
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Rokas blendera/putojamās slotiņas palīgierīce

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

1. Mikserim noteikti jābūt atvienotam
no barošanas un iestatītam
uz O (IZSLĒGTAM).

2. Ievērojot shēmas miksera pamatnē,
ievietojiet vajadzīgo palīgierīci(-es)
attiecīgajā atvērumā(-os) miksera
pamatnē. Bīdiet, līdz palīgierīce ar klikšķi
nofiksējas vietā.

3. Pievienojiet pamatierīci 220–240 V-
50–60 Hz barošanas avotam.
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NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

4.Pārvietojiet ātruma regulatoru
vajadzīgajā ātrumā. Sāciet ar l un pēc
vajadzības ātrumu palieliniet.

5.Atlasiet iestatījumu (iestatījums 1~ 5).

6.Kad darbs pabeigts, pagrieziet ātruma
regulatoru uz O (IZSLĒGTS) un atvienojiet
mikseri no elektrotīkla.

Uzmanību!
Neizmantojiet lielo ātrumu ilgāk par divām minūtēm vienā reizē,
pretējā gadījumā var pārkarst motors.
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RECEPTES

• Izmantojiet lielu maisīšanas bļodu, lai sastāvdaļas vieglāk izkliedētos un
būtu vieglāk samaisāmas.

• Sviestam un margarīnam jābūt istabas temperatūrā.
• Ievietojiet olu baltumus pa 2–6 gabaliem vienā reizē un ar maksimālā

ātrumua iestatījumu, pēc katras pievienošanas rūpīgi samaisot.
Darbības ilgums: maks., 5 min.

• Čipši un rieksti jāmaisa ar roku.
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ANOMĀLIJU ANALĪZE UN RĪKOŠANĀS

Rīkošanās anomāliju gadījumā

1. Tādu anomāliju gadījumā kā anormāli trokšņi, smaka, dūmi u. tml.,
nekavējoties jāatvieno elektroenerģijas padeve un jāpārtrauc lietošana.

2. Ja produkts nedarbojas, pārbaudiet, vai ir pievienota elektroenerģijas
padeve, vai slēdzis ir pozīcijā ON (Ieslēgts) un vai visi stiprinājumi ir
uzstādīti savā vietā.

3. Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm produkts joprojām nedarbojas,
lūdzu, vērsieties norādītajā remonta centrā, lai veiktu apkopi.
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ANOMĀLIJU ANALĪZE UN RĪKOŠANĀS

Kļūmju analīze un likvidēšana

Sastāvdaļas līp
pie bļodas
iekšējās sienas

Pārmērīgs daudzums
apstrādājamo
pārtikas produktu vai
nepareiza recepte

Grieziet bļodu ar roku, līdz
panākts vajadzīgais
maisīšanas efekts

Iespējamo cēloņu
analīze

Pretpasākums

Produkts
nedarbojas

Nebija piespiests
pakāpeniskas darbības
slēdzis

Apstrādei ievietots
pārmērīgs daudzums
pārtikas produkta

Produkta
nepārtrauktais darba
laiks ir pārāk ilgs

Samaziniet sastāvdaļu
daudzumu

Saīsiniet produkta
nepārtrauktā darba laiku

Turiet ar rādītājpirkstu
slēdzi piespiestu

Anormālas
smakas,
karstums, tāda
parādība kā
dūmošana

Kļūmju
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ELEKTROSHĒMA
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PAP

GARANTIJA
Garantijas sertifikāts
Pateicamies par šī produkta iegādi!
Lūdzu, saglabājiet šo dokumentu kopā ar pirkuma čeku.
Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus 
no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.
Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu, 
kurā pirkums tika veikts.

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem. Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi
jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes
savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās
ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas
resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un
veselīgu utilizāciju.
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Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Itālija
midea.com/it

Ražots Ķīnā
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